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Sammanfattning   
 

Klyftorna i dagens samhälle ökar vilket också visar sig i skolan. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur socioekonomisk status påverkar elevers betyg samt hur skolor och lärare aktivt 

arbeta emot att socioekonomisk status avspeglas i elevernas studieresultat. Undersökningen 

görs genom att lyfta fram vad tidigare forskning redogör gällande detta. För att besvara våra 

frågeställningar har vi framförallt använt oss svensk forskning med komplettering från 

internationella artiklar. Forskningens resultat har analyserats utifrån Bourdieus teori om hur 

socioekonomisk status och omliggande faktorer samverkar. För att den svenska tanken om 

”en skola för alla” ska fungera krävs det av skolan som organisation och varje enskild lärare 

aktivt jobbar emot att klasskillnaderna ska finnas i svenska skolan. Resultaten i denna 

litteraturstudie visar att socioekonomisk status är en av de största faktorerna som påverkar 

elevers betyg och resultat samt att lärare och skolor behöver jobba mer kompensatorisk för att 

utjämna skillnader mellan socioekonomiska grupper. Exempel på faktorer som kan påverka 

elevers betyg är bland annat tillgången till resurser, förväntningar hemifrån och från skolan 

med mera. Studien visar även på att det är resursfördelningen mellan skolor och 

socioekonomiska grupper som sätter spelplanen för hur elever från skilda socioekonomiska 

förhållanden presterar i skolan. Det vill säga att ju starkare ekonomi, högre utbildning, större 

kontaktnät och kulturell kunskap en familj har desto bättre kommer barnen i denna familj att 

prestera i skolan. Omvända förhållanden gäller för familjer med svag ekonomi, låg utbildning, 

litet kontaktnät och sämre kulturell kunskap. Samma mönster följer även för skolor; de med 

starka resurser klarar av det kompensatoriska uppdraget bättre än skolor med svaga resurser. 

Med betyg syftar denna litteraturstudie på elevernas betyg i skolan och resultat är resultaten 

av internationella kunskapsstudier. En av nyckeltermerna i denna litteraturstudie är 

förkortningen SES som står för socioekonomisk status och används frekvent i forskningen.  
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1. Inledning  
 

I dagens samhälle är medvetenheten kring de sociala klyftorna och ojämlikheten till synes 

relativt god. Däremot kan kunskapen kring varför och hur dessa sociala klyftor uppstår och 

fortlever ses som mindre god. Skolan är troligtvis ett av samhällets mer effektiva verktyg när 

det gäller att minska klyftor, men för att kunna göra detta behöver de grupper med 

svårigheter, utöver exempelvis neurologiska, identifieras. Den socioekonomiska effekten på 

utbildningsnivån diskuteras ofta men hur relevant den är för elevers skolresultat och vad i den 

socioekonomiska bakgrunden som kan påverka betyg och resultat är något som ytterligare 

behöver belysas och diskuteras i en utbildningskontext. I bakgrundsavsnittet kommer vi 

presentera statistik som visar på den ökade skillnaden i utbildningsnivå som skett mellan 

socioekonomiska grupper och som ligger till grund för denna studie.  

 

Huvudsyftet med denna uppsats är att belysa på vilket sätt socioekonomisk status påverkar 

elevers skolresultat och varför det finns ett samband kring elevers SES och deras betygsnivå. 

Detta görs genom att jämföra och analysera nationell och internationell forskning. Tidigare 

forskning visar att det finns ett prestationsgap mellan socioekonomiska grupper, men 

huvudfokus har legat vid andra aspekter som bland annat hälsa och kriminalitet. Vårt fokus är 

däremot enbart att undersöka socioekonomiska effekter på elevers skolresultat. Som blivande 

lärare är det av vikt att förstå bakomliggande faktorer till elevers prestationer. Exempelvis 

Jobér visar på att det finns ett samband mellan föräldrars utbildningsnivå och elevers 

slutbetyg. Utbildningsnivån är en av de faktorer som är av vikt när man definierar 

socioekonomisk status, dock finns ytterligare faktorer att beakta när man diskuterar 

socioekonomisk status.1  

 

Läroplanen benämner att ”skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära”2. Som blivande lärare är det därför viktigt att som ovan nämnt tillskansa 

sig en förståelse till varför elevers skolsituation ser ut som den gör. Jobér nämner även det 

centrala i den svenska skolan att alla elever oavsett bakgrund inte bara ska finna sin egenart 

utan också främjas till utveckling och lärande.3 Hemmet är inte den enda faktorn som 

                                                 
1 Jobér, Anna, Social klass i skolan: det kompensatoriska uppdraget. Stockholm: Natur & kultur, 2015: 41. 

2 Skolverket, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Stockholm. 2011. 

3 Jobér, 2015: 15. 
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påverkar klassuppdelningen. Tallberg, Rubinstein och Hägerström visar på att skolan och 

lärarna är aktiva i den klassmässiga uppdelningen. Något som är viktigt att betona är att 

medelklassbakgrund inte automatiskt bidrar till att det går bra för eleverna i skolan, men att 

det finns starka band mellan klass och utbildning.4 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna litteraturstudie är att försöka besvara hur SES påverkar elevers skolresultat 

genom att analysera, diskutera och problematisera redan existerande forskning. Uppsatsen har 

relevans för läraryrket därför att den påvisar de problem som kan finnas kring SES och betyg, 

samt att den kan öka medvetenheten kring olika elevers förutsättningar.  

 

För att uppnå syftet kommer följande frågor besvaras: 

 

• Hur skiljer sig definitionerna av SES? 

• Finns det ett samband mellan SES och skolresultat?  

• Genom vilka mekanismer påverkar socioekonomisk bakgrund elevers skolresultat?  

• Hur kan skolor förbättra förutsättningarna för elever med låg socioekonomisk status? 

 

 

 

1.2 Disposition  
 

För att ge en överblick av hur litteraturstudien genomförts och hur upplägget på denna uppsats 

ser ut kommer vi här redogöra för vad de olika avsnitten och delarna som uppsatsen 

behandlar. I nästkommande avsnitt tar vi upp bakgrunden till varför denna studie är relevant, 

vi redovisar hur gapet mellan socioekonomiska grupper sett ut historiskt och hur de ser ut i 

relativ närtid. En jämförelse mellan olika socioekonomiska grupper görs och vi förklarar 

bakgrunden till de frågeställningar som tas upp men även viss problematik som kan finnas 

med forskningen och dess olika definitioner av socioekonomisk status. I avsnittet efter det, 

avsnitt tre, presenterar vi den teoribildning som delvis kommer att genomsyra flera delar av 

denna litteraturstudie och som används som hjälpmedel för att ge djup och kvalité i vår 

                                                 
4 Tallberg Broman, Ingegerd, Rubinstein Reich, Lena & Hägerström, Jeanette. Likvärdighet i en skola för alla: 

historisk bakgrund och kritisk granskning. Rapport: 50. Stockholm: Statens skolverk, 2002. 
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analys. Teorin som vi har använt oss av är Pierre Bourdieus teorier om bland annat socialt 

kapital. I avsnitt fyra beskriver vi vår metod. Där redovisar vi hur vi har valt ut den litteratur 

vi använt oss av och varför vi har valt att använda denna litteratur. Vi diskuterar artiklarnas 

metod och syfte och problematiserar även delvis artiklarnas metod. Slutligen förs en kritisk 

diskussion av vår metod. I detta avsnitt ingår en litteraturöversikt. I avsnitt fem presenterar vi 

artiklarnas resultat samt diskuterar och analyserar detta. Vi ger en djupare redogörelse av den 

aktuella forskningen samt redovisar annan relevant litteratur för att på så sätt ge en jämförelse 

för artiklar och litteratur emellan. I avsnitt sex redovisas diskussionsdelen där 

forskningsresultaten diskuteras i relation till teori, övriga begrepp och skolans styrdokument. 

Till sist, i avsnitt sju, diskuteras de slutsatser som dragits i relation till frågeställningarna samt 

hur vidare forskning kan ta sig uttryck.  
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2. Bakgrund  
 

Flertalet av de studier som ingår i denna litteraturstudie visar att föräldrars utbildningsnivå har 

en stark korrelation mellan elevers prestationer och resultat i skolan. Skolan spelar då en 

oavsiktlig men inte oviktig roll gällande att återskapa den klasstruktur och samhällsstruktur 

som finns i dagens samhälle. 

 

I svenska statistiska centralbyråns (SCB) undersökning av befolkningens levnadsförhållanden 

(ULF) mellan 1980-2007 går det tydligt att se att år 1980 var det 60,6 % av de ej facklärda 

arbetarna, det vill säga arbetare som har mindre än två års utbildning efter grundskolan, som 

nådde högst förgymnasial utbildning, det vill säga grundskola och liknande. År 2007 var 

samma siffra 38,4 %. Ej facklärda arbetare räknas i denna statistiska sammanställning som 

den grupp med lägst SES. På andra sidan av spektrumet finner vi gruppen högre tjänstemän 

som enligt sammanställningen från SCB är den grupp med högst SES. Där kan man se att 

1980 hade enbart 7,6% högst gymnasial utbildning och år 2007 var den siffran så låg som 

1,2%.5 Det finns en stor skillnad mellan dessa grupper. Följande siffror visar att 

utbildningsnivån hos de olika grupperna visserligen ökat men under samma period har 

skillnaderna mellan grupperna ökat i större utsträckning. År 1980 var det 0,5 % av de ej 

facklärda arbetarna som hade högst eftergymnasial utbildning på 3 år eller längre. År 2007 

var samma siffror 2,2 %.  Högre tjänstemän år 1980 uppgick till 59,8 % med högst 

eftergymnasial utbildning 3 år eller längre medan år 2007 var procentsatsen 76,5.6 Denna 

statistik påvisar effekten av SES och utbildningsnivå på ett överskådligt sätt och det är bland 

annat denna statistik som ligger till grund för de frågeställningar som uppsatsen behandlar. 

Det finns ett stort kunskapsgap mellan grupperna i fråga och det är relevant i 

lärarprofessionen att veta huruvida elever från dessa olika grupper kommer att prestera olika 

under sin skolgång.  

 

Exempel på studier som tar upp SES i samband med skolresultat är bland annat Ring och 

Svensson. Utgångspunkten för Ring och Svensson ligger i att se hur socioekonomisk 

bakgrund, skolresultat och kriminalitet hänger samman bland unga människor och deras 

                                                 
5 Statistiska centralbyrån. Utbildning: fler indikatorer1980 – 2007. Tabeller från SCB:s undersökningar av 

levnadsförhållanden (ULF) 1980-2007. Tabell UT1. u.å. 

6 Statistiska centralbyrån. Utbildning: fler indikatorer1980 – 2007. Tabeller från SCB:s undersökningar av 

levnadsförhållanden (ULF) 1980-2007. Tabell UT3. u.å. 
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hypotes utgår från att det finns ett samband. 7. Anledning till att denna studie presenteras i 

bakgrundskapitlet är för att visa majoriteten av studier har ett annat fokusområde utöver SES 

och skolresultat. Denna forskningsstudie är relevant utifrån aspekten att socioekonomisk 

bakgrund och skolresultat diskuteras i den, just den frågeställning som ingår i denna 

litteraturstudie. Vi har valt ett fokus som innebär att andra faktorer som bland annat hälsa och 

kriminalitet inte kommer att tas upp i denna litteraturstudie. Det finns en diskussion bland 

forskare om hur man ska definiera socioekonomisk status. Problematiken som kan finnas 

kring detta är att det inte råder konsensus kring vad som ingår i begreppet SES och detta kan 

eventuellt skapa en problematik i redovisning utav resultat. Genom att undersöka de olika 

definitionerna kan det ge en möjlighet till att skapa en tydligare definition om vad som bör 

ingå i detta begrepp. 

  

                                                 
7 Ring, Jonas & Svensson, Robert. Social class and criminality among young people: A study considering the 

effects of school achievement as a mediating factor on the basis of Swedish register and self-report data. Journal 

of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. vol. 8 no 2. (2007): 217–219. 
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3. Teori  
 

I vår studie är det av relevans att kunna visa på hur elevers bakgrund påverkar bland annat 

motivation i skolan, framtidsutsikter, akademiska mål, utbildningsnivå med mera men även 

kritisk diskutera forskningsartiklarnas metodologi. Bourdieus teorier kan fungera som stöd för 

att svara på frågan om socioekonomisk bakgrund är en av de viktigaste orsakerna till elevers 

resultat genom att diskutera begrepp som habitus och kapital i relation till frågeställningen. 

Men även för frågeställningen kring vad skolorna kan göra för att förbättra förutsättningarna 

för elever med låg SES har Bourdieus teorier relevans. Skolan är en miljö som elever 

spenderar mycket tid i och får med sig många erfarenheter ifrån. Påverkar då skolan eleven på 

ett sätt som är positivt för den akademiska utvecklingen så kanske detta inkorporeras i elevens 

habitus; ett begrepp som innebär bland annat hur en individ förhåller sig till sociala 

sammanhang. Detta är kärnan i Bourdieus teori och kommer förklaras i kommande text. 

Lyckas skolan berika elevernas kulturella och sociala kapital kanske det ökar chanserna för 

dem att få ett habitus som inte är lika starkt kopplat till den socioekonomiska bakgrunden. 

 

Denna litteraturstudie belyser som redan nämnt olika aspekter av socioekonomisk bakgrund 

och dess påverkan på elevers betyg och resultat som internationella mätningar exempelvis 

Programme for International Student Assessment (PISA) och Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS). Som en teoretisk utgångspunkt för att förklara SES 

tas avstamp i Bourdieus teorier om bland annat det sociala kapitalet. För att kunna förstå 

varför social klass reproduceras generation efter generation och varför barn till föräldrar med 

låg utbildningsnivå konsekvent fortsätter att få lägre betyg än barn till föräldrar med hög 

utbildningsnivå måste detta sättas in i ett perspektiv för att kunna påvisa varför detta mönster 

återupprepar sig. 

 

Bourdieus kanske mest centrala begrepp är kapitalbegreppet. I detta begrepp ingår det fyra 

olika underkategorier och dessa är ekonomiskt kapital, socialt kapital, symboliskt kapital och 

kulturellt kapital. Det ekonomiska kapitalet är då egendom och materiella tillgångar. Det 

sociala kapitalet är relationer och kontakter som en individ har att tillgå och hur detta värderas 

av andra. Symboliskt kapital är vad som värderas av den grupp som individen ingår i, som 

status eller att ha studerat vid en välrenommerad utbildningsinstitution. Slutligen är det 

kulturella kapitalet ett mått på hur god kunskap och kännedom individen har kring utbildning, 
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kultur, samhälle och kulturella aspekter som att äga konstverk, vara musikalisk eller att ha en 

viss typ av utbildning.8  

 

Dessa kapitalbegrepp är av relevans då Bourdieu menar på det att dessa måste användas för 

att visa och synliggöra de aspekter som är centrala för att klass- och maktrelationer 

reproduceras, något som är tydlig när det kommer till att analysera varför socioekonomisk 

bakgrund är relevant för utbildningsnivån. Som bland annat Behtou och Neergaard diskuterar 

är den som har ett gott socialt kapital och behärskar det kulturella kapitalet, kan använda 

dessa samt utnyttja och använda sina resurser effektivt den som säkrar sin position i 

klassamhället9. Bourdieu diskuterar en term som han kallar för habitus och definierar detta 

som relationen mellan struktur och aktör. Han menar att det inte är möjligt att skilja på aktör 

och struktur då samhällets strukturella förhållanden internaliseras inom individen, både 

kroppsligt och mentalt. En individs habitus är då resultatet av bakgrund och erfarenheter och 

påverkar således individen i hur den upplever och agerar i sin omgivning. Habitus förklaras 

även som en i kroppen fysiskt inskriven kunskap och individens kunskap om vilka värden och 

handlingar som utgör sociala strukturer kommer ifrån denna inskrivna kunskap som 

utvecklats genom interaktion med den sociala världen. Habitus påverkar även hur individen är 

kapabel till att hantera sitt kapital.10 Detta kan man då tolka som att om en elev som kommer 

från förhållanden som innebär att föräldrarna har en låg utbildningsnivå och låg SES kan detta 

sätta spelplanen för hur den eleven kommer att uppleva skolan och undervisningen men även 

hur denne kan komma att agera i en skolmiljö. Är det sociala kapitalet lågt och tillgången till 

resurser är dålig kan detta komma att påverka prestationen och motivationen i skolan. Finns 

inte möjligheten att få hjälp med studier och skolgång finns risken att det hämmar motivation 

till att prestera goda resultat och att söka sig vidare till högre studier.  

 

Bourdieu diskuterar även begreppet fält; som något som beskriver ett område där det 

förekommer maktrelationer. Fält visar på hur handlingar inom vissa områden reproducerar 

maktrelationer och kapital och ofta pågår det en strid i detta område om både kulturellt och 

socialt kapital och de stridande parterna har gemensamma intressen. Vad striden handlar om 

                                                 
8 Lögdlund, Ulrik & Gottzén, Lucas. (red.), Sociologins teoretiker. Malmö: Gleerups, 2015: 230–231.  

9 Behtoui, Alireza & Neergaard, Anders. Social capital and the educational achievement of young people in 

Sweden. British journal and sociology of education. Vol. 37 no. 7 (2016): 947. 

10 Lögdlund & Gottzén, 2015: 231. 
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skiljer sig mellan olika fält. I denna studies fall handlar striden om utbildningsmöjligheter 

medan den i andra fält kan handla om litteratur och konst. Konflikten handlar om hela 

kapitalbegreppet det vill säga om ekonomiskt, socialt, kulturellt och symboliskt kapital.11 

Striden i fallet om utbildning handlar då om att elever och föräldrar undermedvetet strider om 

den knappa tillgången till resurser för att klara av skolgången, där elever till föräldrar med 

hög SES har en tydlig fördel och denna fördel reproduceras återigen generation efter 

generation. 

 

Bourdieus definition av klass är inte helt entydig och det blir problematiskt att enligt hans 

teorier dela in individer i kategorier av klass. Begreppet habitus förklarar varför reproduktion 

av klasstillhörighet förekommer och handlar om för givet tagna sanningar om hur en individ 

lämpligast förhåller sig till sitt sociala sammanhang. Detta innebär en öppning för 

klassbegreppet då det blir mer flytande och relationellt, snarare än en ekonomisk tillhörighet. 

Klass är beroende av hur omgivningen värderar och erkänner olika typer av kapital och detta 

innebär att individer kan förskjuta sin klassposition, göra en så kallad klassresa. Men detta 

menar Bourdieu snarare handlar om att förskjuta sin position som individ men kan inte 

förändra en individs habitus, trots att klasstillhörigheten förändras. Som exempel kan man se 

detta hos de förändringar som sker hos individer som anskaffar sig ett större ekonomiskt 

kapital och därmed förbättrar det sociala, kulturella och symboliska kapitalet. Deras 

klasstillhörighet förändras men de behåller samma habitus. De har inte samma sociala status 

som en individ som har fått sina olika typer av kapital genom arv. Habitus visar därmed att 

klass kan reproduceras och förändras på ett mer komplext sätt än ekonomiskt kapital.12  

  

                                                 
11 Lögdlund & Gottzén, 231–232. 

12 IBID, 2015: 234–235. 
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4. Metod 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt systematiska sätt att handla gällande den 

kvalitativa litteraturstudie som genomförts i arbetet. Denna litteraturstudie riktar in sig på att 

se hur olika socioekonomiska bakgrunder påverkar elevers betyg. Huvudfokus kommer att 

ligga på de svenska skolorna men jämförelser med internationella skolor kommer att göras för 

att ge oss ett bredare perspektiv på hur det ser ut i andra länder och skolor. 

 

4.1 Litteraturstudiens genomförande     
 

Frågeställningarna baseras på de tankar vi hade kring SES och dess påverkan på elevers 

resultat och skolgång och det stod relativt snabbt klart hur formuleringen av dessa skulle vara 

och hur stort omfång studien skulle ha. Genom att arbeta fram en hypotes kring vad de 

förväntade resultaten skulle vara formulerades frågeställningarna. Genom att använda oss 

utav ett teoretiskt urval i litteratursökningen har vi funnit ett antal relevanta artiklar utifrån 

problemformuleringen. Ett teoretiskt urval innebär att urvalet styrs av idéer och tankar kring 

en teori kring ett specifikt fenomen och drivs av en önskan att finna litteratur som kan erbjuda 

en variation av synvinklar och infallsvinklar13. Under litteratursökningen gjorde vi ett urval i 

databaserna UniSearch, ERIC, SwePub och DIVA för att skapa oss en överblick av tidigare 

forskning. Vi har som komplement även valt att använda oss av Statistiska centralbyråns 

databas samt rapporter från Skolverkets hemsida och övrig litteratur. 

 

Då problemområdet i sig är väldigt brett, SES och dess påverkan på olika samhällsfrågor är 

ett väl utforskat område, genererade våra sökningar oerhört breda resultat. Vi insåg relativt 

snabbt att vi behövde smalna av sökningen genom att använda sökord som är specifikt 

kopplade till skolan och genom att göra sökningar som var väldigt specifika lyckades vi få 

fram artiklar som var utav relevans. Vidare fann vi även böcker som behandlar ämnet och 

genom att studera dessa böckers källor hittade vi ytterligare artiklar och litteratur som var 

relevant. De sökord i varierande sammansättningar vi använde oss utav var följande: 

                                                 
13 Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne. Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur & Kultur 

2013: 138. 
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Utsatthet, Socioeconomic status, students, sweden, education, socioekonomisk status, betyg, 

påverkan, class background and socioeconom* and school and sweden, socioeconom* and 

results not health, socioeconom* and class background and schoolresults 

 

Notera att det finns upprepningar av sökord men dessa upprepningar sker i samband med en 

"and"-sats vilket resulterar i att databasen söker resultat som då innehåller dessa ord i 

kombination med varandra. Stjärna efter sökord innebär att databasen tar med alla möjliga 

böjningar på ordet. För att göra sökningen ytterligare målinriktad valde vi i flera fall att även 

enbart söka i artiklarnas sammanfattningar. Detta gav oss ett brett och relevant utbud för att 

kunna besvara frågeställningen. Litteraturen består av sekundärkällor i form av tidigare 

forskning.  

 

De artiklar vi funnit var relevanta var fortfarande många till antalet men genom att använda 

oss utav PRISMA 2009 flödesdiagram kunde de artiklar som inte var tillräckligt specifika 

sållas bort. Det lämnade oss med ca 20 stycken artiklar. Genom att screena alla artiklar utifrån 

relevans och område kunde vi sålla bort ytterligare ett tiotal. Därefter genom att läsa 

artiklarna i sin helhet smalnades urvalet ur ytterligare och då kvarstod följande 6 artiklar. 

Efter att denna process var klar stod det klart att de artiklar vi valt var kvalitativa utifrån det 

att de använde sig av olika metoder, hade olika infallsvinklar och behandlade olika 

geografiska områden. Dessa kompletteras med relevant övrig litteratur för att kunna ge en så 

bred bild som möjligt. Många av de artiklar som sållades bort diskuterade visserligen SES 

men huvudfokus låg i stort på andra områden än skolresultat, vilket visserligen ofta 

behandlades men ej i den utsträckning som ansågs nödvändigt för att kunna motivera 

användandet utav sådana artiklar. De sex artiklar vi har valt ut presenteras nedan med en kort 

förklaring kring vad varje artikel väljer att diskutera och fokusera på. Övrig litteratur har valts 

för att ge ytterligare en dimension till denna litteraturstudie och diskuterar ämnesområdet på 

ett relevant sätt, genom att denna litteratur diskuterar problematiken med ett bredare 

förhållningssätt samt använder sig av andra infallsvinklar. 
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4.2 Litteraturöversikt  
 

I detta avsnitt kommer vi presentera de 6 artiklarna vi har använt oss av samt den övriga 

litteraturen som böcker och myndighetstexter.  

 

4.2.1 Artiklarnas syfte och metod  

 

Behtoui, Alireza & Neergaard Anders - Sverige 

 

Social capital and the educational achievement of young people in Sweden. 

Denna studie är en empirisk sådan som använder sig av en kvantitativ metod i form av ett 

frågeformulär. Genom att utgå från Bourdieus teorier om socialt kapital är studiens syfte att 

undersöka vilken påverkan socialt kapital har på utbildningsresultat bland unga människor i 

Sverige med ett extra fokus på familjeaspekten av socialt kapital. Resultatet av studien visar 

att ett högt socialt kapital höjer chansen att få goda betyg.14 

 

Ring, Jonas & Svensson Robert - Sverige 

 

Social class and criminality among young people: A study considering the effects of school 

achievement as a mediating factor on the basis of Swedish register and self- report data.  

Denna studie använder sig av innehållsanalys samt enkätundersökning och genom att använda 

register över födelsetal mäts social klass, skolresultat och kriminalitet. Studiens syfte är att 

undersöka hur föräldrars sociala klass, skolresultat och kriminalitet bland unga människor 

hänger samman i Sverige. Resultatet visar att SES, kriminalitet och skolbetyg är 

sammanlänkande då elever med låg SES löper större risk att hamna i utanförskap.15 

 

Norberg- Schönfeldt, Magdalena - Sverige 

 

Children´s School achievement and Parental Work: An Analysis for Sweden.  

Denna studie är kvantitativ och använder sig av data från SCB. Syftet med studien är att 

undersöka 70 000 elever från år 1994 och hur elevernas SES står i relation till föräldrarnas 

                                                 
14 Behtoui & Neergaard, (2016). 

15 Ring & Svensson, (2007). 
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arbete samt elevernas utbildningsmässiga prestation. Resultatet visar på en korrelation mellan 

föräldrarnas inkomst och genomsnittsbetygen.16  

 

Baird, Katherine - USA 

 

Class in the classroom: the relationship between school resources and math performance 

among low socioeconomic status in 19 rich countries. 

Artikelns syfte är att undersöka prestationsgapet mellan elever med hög och låg SES i 19 hög-

inkomstländer, genom att göra en kvantitativ studie av elevers matteresultat från 2003 i den 

internationella undersökningen TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study). Studien 

undersöker skillnader mellan socioekonomiska grupper och skolresultat och om skillnad i 

skolresurser kan förklara detta resultat.17 

 

Berger, Nathan & Archer, Jennifer – Australien  

 

School- Socio- Economic Status and Student Socio- Academic Achievement Goals in upper 

Secondary.  

Studien undersöker akademiska resultat och sociala mål hos ungdomar i åldern 16–17 år i två 

australiensiska skolor i delstaten New South Wales. Skolorna har vitt skilda socioekonomiska 

profiler och genom en kvantitativ studie undersöks skillnaderna i resultat och mål. Studiens 

resultat visar att elever med låg SES har lägre resultat och lägre satta mål.18 

 

Brodin, Jane – Sverige  

 

Barn i utsatta miljöer och livssituationer.  

Artikeln utgår ifrån ett projekt om barn i utsatta miljöer och livssituationer vars resultat 

redovisas i en antologi vid namn ”Barn i utsatta livssituationer”. Artikeln och boken 

                                                 
16 Norberg- Schönfeldt, Magdalena. Children´s School Achievment and Parental Work: An Analysis for Sweden. 

Education Economics. vol. 16 no 1. (2008). 

17 Baird, Katherine. Class in the classroom: the relationship between school resources and math performance 

among low socioeconomic status in 19 rich countries. Education Economics. vol. 20 no 5. (2012). 

18 Berger, Nathan & Archer, Jeniffer. School Socio- Economic Status and Student Socio- Academic 

Achievement Goals in upper Secondary Contexts. Social Psychology of Education: An International Journal. 

vol. 19 no 1. (2016). 
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behandlar detta fenomen, genom att undersöka barns livssituationer och varför de försämras 

trots dagens svenska välfärdssamhälle.19  

 

4.2.2 Kritisk diskussion gällande artiklarnas metod  

 

Metoderna som ovanstående artiklar använt sig av är mestadels kvantitativa och den 

problematiken vi ser med detta är bland annat att undersökningarna definierar SES på olika 

sätt vilket kan göra att resultaten blir missvisande eftersom de mäter olika variabler. Detta kan 

ge svårigheter vid en litteraturstudie på grund av att de inte är helt jämförbara. Det går att 

problematisera urvalsgrupperna som forskarna använt sig av. Urvalsgrupperna skiljer sig 

markant från de olika studierna, alltifrån ett hundratal elever i Australien till tiotusentals 

elever på olika platser på jorden, något som sannolikt kommer att påverka resultaten i 

undersökningarna. 

 

4.2.3 Övrig litteratur  

 

Anna Jobér - Sverige 

 

Social klass i skolan - Det kompensatoriska uppdraget. 

Boken visar på hur den sociala klassen har en inverkan på klassrumssituationen, 

undervisningen och i slutändan elevernas skolresultat. Skolans uppdrag att till största möjliga 

del kompensera undervisningen efter elevers bakgrund har försämrats medan föräldrarnas 

utbildningsnivå blir en allt större bidragande faktor till hur deras barns skolresultat utvecklar 

sig. Jobér lyfter fram förslag på hur verksamma lärare kan hantera de socioekonomiska 

skillnaderna som idag finns i klassrummen samt hur man kan ge alla elever en likvärdig 

utbildning oavsett bakgrund.20  

 

 

Robert Erikson & Jan O. Jonsson - Sverige 

 
Ursprung och utbildning: social snedrekrytering till högre studier.  

Denna redogörelse fullgör huvudrapporten om den sociala snedrekryteringen till högre studier 

i Sverige. Vidare omfattar den de olika orsakerna till att social snedrekrytering sker och dess 

                                                 
19 Brodin, Jane. Barn i utsatta miljöer och livssituationer. Socialmedicinsk tidskrift. vol. 86 no 2. (2009). 

20 Jobér, 2015. 
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förändring över tid. Rapporten är ett huvudbetänkande från Utbildningsdepartementet år 

1993.21 

 

Nihad Bunar & Ove Sernhede - Sverige 

 

Skolan och ojämlikhetens urbana geografi- Om skolan, staden och valfriheten. 

Boken beskriver hur klyftan mellan människorna i samhället ökar vilket leder till stora 

konsekvenser för grupper med lägre socioekonomisk status. Boken tar även upp en PISA- 

undersökning som vi använder oss av.22  

 

Skolverket, Likvärdig utbildning i svensk grundskola? 

 

Rapporten från skolverket belyser hur elevers möjligheter att åstadkomma goda studieresultat 

inte ska vara beroende av elevers bakgrund eller skolan eleverna går på. Rapporten påvisar att 

skolors genomsnittliga betyg har ökat kraftigt.23 

 

Skolinspektionen, Rätten till kunskap  

 

Denna kvalitetsgranskning från skolinspektionen har undersökt hur olika skolor bedriver en 

undervisning utifrån individens bakgrund, behov och förutsättningar. Granskningen omfattade 

40 skolor i Sverige och skolinspektionen följde en klass i åk 5 eller 9. Resultatet av 

granskningen visar på stora brister i anpassningen till elever samt generellt låga 

förväntningar.24 

 

4.3 Kritisk diskussion av denna litteraturstudie  
 

Kritik som i denna litteraturstudie går att lyfta fram är att vårt urval av artiklar kan ha en 

påverkan på resultatet och ett annat urval hade kanske gett ett annat resultat. Intresset i vårt 

artikelsökande har legat i att få fram artiklar gällande hur hög och låg SES kan vara en 

                                                 
21 Erikson, Robert & Jonsson, Jan O., Ursprung och utbildning: social snedrekrytering till högre studier : 

huvudbetänkande, Stockholm: Fritze, 1993. 

22 Bunar, Nihad & Sernhede, Ove (red.), Skolan och ojämlikhetens urbana geografi: om skolan, staden och 

valfriheten, Göteborg: Daidalos, 2013. 

23 Skolverket, 2011. 

24 Skolinspektionen. Rätten till kunskap: en granskning av hur skolan kan lyfta alla elever. Rapport 

Skolinspektionen: 14. Stockholm: Kvalitetsgranskning Skolinspektionen, 2010. 
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bidragande faktor till elevers skolresultat, vad som innebär låg respektive hög SES. Samt hur 

skolor kan förbättra förutsättningarna för elever med låg SES.  

 

Vi inser även problematiken med att lyfta fram internationella artiklar eftersom det 

huvudsakligen är den svenska skolan vi ska undersöka. Flertalet internationella artiklar 

påvisar liknande resultat som de svenska undersökningarna och därför kan en jämförelse 

mellan dessa göras. Svårigheter med att söka artiklar inom detta ämne har även visat sig vara 

att det är många andra variabler som diskuteras i förhållande till SES som kriminalitet, hälsa 

och drogmissbruk vilket inte våra frågeställningar berör.  
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5. Resultat  

I detta kapitel kommer vi redogöra den valda forskningen samt beskriva den utifrån våra 

frågeställningar. Först presenteras skillnader i definitionen av SES, följt av hur SES och dess 

olika delar påverkar elevernas skolresultat samt undersöka vilka mekanismer inom 

socioekonomisk bakgrund som påverkar elevers resultat. Slutligen diskuterar vi hur skolor 

och lärare kan jobba för att kompensera för elever med låg SES och hur de samt skolor bör 

agera i denna fråga. 

 

5.1 Skillnader i definition av SES 
 

Definitionen av SES skiljer sig ganska väsentligt mellan de olika forskarna i denna 

litteraturstudie och för att förstå på vilket sätt de olika definitionerna av SES skiljer sig åt bör 

en tydlig skillnad göras mellan dessa. Detta gör det också lättare att beröra hur definitionerna 

av SES förhåller sig till Bourdieus teorier. De tre artiklar som har tydligast egna definitioner 

av SES är artiklarna av Ring och Svensson, Baird samt Behtou och Neergaard, där Behtou 

och Neergaard har en tydlig koppling till Bourdieu. Resterande tre artiklar har ingen eller 

väldigt kortfattad definition av SES. Norberg- Schönfeldt har ingen entydig definition av 

begreppet SES. Undersökningen av eleverna visar att det finns flertalet socioekonomiska 

variabler och faktorer som påverkar elevernas skolresultat.25 Även Brodin saknar en tydlig 

definition av vad som ingår i begreppet SES utan diskuterar snarare förhållanden som kan 

påverka barns välmående. Bland annat tar hon upp att barn som har kaotiska hemförhållanden 

inte har möjlighet att utföra läxorna i hemmet och därmed ofta stämplas som omotiverade och 

slarviga. Kaotiska hemförhållanden är då oberoende av de socioekonomiska förhållandena.26 

Berger och Archer använder sig i sin studie av två olika skolor som ligger i två olika områden. 

Anledningen till detta är för att de har rankats lågt respektive högt på Index of Community 

Social-Educational Advantage (ICSEA) som i sig är baserad på värden från Australian 

Curriculum, Assessment and Reporting Authority. ICSEA är en skala som representerar den 

pedagogiska fördelen hos australiensiska skolor med värden från 500 till 1300, där det lägsta 

värdet representerar skolor med elever från extremt missgynnsamma förhållanden och det 

högsta värdet representerar skolor med elever från väldigt fördelaktiga förhållanden.27  

                                                 
25 Norberg- Schönfeldt, (2008): 2. 

26 Brodin, (2009): 187–188. 

27 Berger & Archer, (2016): 180. 
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Ring och Svensson väljer i sin artikel att definiera SES utifrån föräldrarnas senaste 

anställningsform och delar in anställningsformerna i tre socioekonomiska kategorier. Varför 

de väljer att använda sig av denna indelning är på grund av att de i sin kvantitativa metod 

studerat registerutdrag från SCB och FoB, slutbetyg i nionde klass samt använt 

självskattningsformulär för elever i åttonde klass och anser då att det inte ger en rättvis bild av 

SES att enbart gå på exempelvis familjens ekonomiska kapital för att definiera SES. Detta 

resulterade då i tre kategorier, arbetarklass, medelklass och överklass.28 Problematiken med 

detta är att man missar viktiga faktorer som påverkar SES hos familjer och barn. Man mäter 

enbart det ekonomiska kapitalet och symboliska kapitalet, det vill säga man gör ett antagande 

att utifrån föräldrarnas senaste anställningsform tjänar de en uppskattad summa samt att på 

grund av sin senaste anställning antas man ha låg eller hög SES eller ha hög eller låg 

utbildning. Detta är två aspekter som är viktiga enligt Bourdieu men problematiken är att man 

helt missar aspekter som kulturellt och socialt kapital, två aspekter som om möjligt kanske har 

en större påverkan på SES då de värderar familjens kunskaper om utbildning, kultur, samhälle 

och vilket kontaktnät familjen har. Bourdieu menar att det är av högsta relevans att använda 

alla kapitalbegreppen för att effektivt kunna synliggöra de aspekter som är centrala för 

reproduktionen av klass- och maktrelationer. 29 

 

Bairds studie använder sig bland annat av TIMMS, men TIMMS samlar inte bara data om 

elevernas kunskaper inom matematik och naturvetenskap utan även åsikter och information 

om familj, skola, lärare och klassrummens karaktärsdrag. Dock inte data om familjens 

inkomst eller föräldrars sysselsättning vilket är variabler som oftast används när det gäller att 

fastställa SES. Detta gav enbart artikelförfattaren möjlighet att bedöma SES efter antalet 

böcker som fanns i elevens hem. Fördelen med detta menar författaren är att det ger en bättre 

observation då det finns en större benägenhet att svara sanningsenligt eller att svara över 

huvud taget för den delen än att svara på vad föräldrarna jobbar med eller vad deras inkomst 

är. Baird menar även på det att vissa för argumentet att antal böcker i hemmet ger än säkrare 

fingervisning kring hur akademisk prestation värderas i hemmet och därför bättre fångar 

skillnader i hemmiljön och dess inverkan på ungdomars akademiska möjligheter. Detta är 

även en aspekt kring frågeställningen gällande vad det är i en elevs SES som gör att 

                                                 
28 Ring & Svensson, (2007): 217–219. 

29 Lögdlund & Gottzén, 2015: 230–231. 
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skolresultaten skiljer sig. Tidigare TIMSS rapporter har konsekvent visat på ett starkt 

samband mellan böcker i hemmet och testresultat. Ju fler böcker desto större verkar 

sannolikheten vara att eleven gör väl ifrån sig på testet. Baird menar på det att en elev i denna 

undersökning anses ha hög SES ifall dennes hushåll har minst tre bokhyllor i sitt hem och 

elever med max tio böcker i hemmet anses ha en låg SES.30 Antalet böcker i hemmet kan vara 

avgörande när det kommer till elevens habitus, det vill säga resultatet av en persons bakgrund 

och erfarenheter och hur detta påverkar personens agerande i olika omgivningar. I skolan kan 

detta innebära att en elev som har växt upp i en litterär miljö inte känner det potentiella 

obehaget som akademisk läsning kan innebära.31 Ett hem med mycket böcker kan därför vara 

fördelaktigt i elevens prestation och vice versa. Problemet här är att man enbart mäter det 

kulturella kapitalet och ekonomiska kapitalet. Det kulturella kapitalet i detta sammanhang 

menar då att har man mycket böcker i hemmet är chansen större att man har en mer gedigen 

kunskap om samhället, utbildning och kultur och det ekonomiska kapitalet innebär att 

familjen har goda materiella tillgångar. 32 

 

Behtou och Neergaard tar in aspekter som kan finnas inom ramen för begreppet socialt kapital 

som exempelvis strukturella relationer och resurstillgångar. 33 Artikelförfattarna definierar 

socioekonomisk bakgrund genom föräldrarnas högsta utbildningsnivå uppdelat i tre 

kategorier, grundskola, gymnasiet och universitetsexamen. De menar att det finns en stark 

association mellan föräldrars utbildningsnivå och deras jobbstatus.34 Studien utgår från 

Bourdieus koncept om socialt kapital och studerar vikten av socialt kapital på 

utbildningsresultat hos unga personer i Sverige med ett fokus på de familjära aspekterna av 

socialt kapital, det vill säga det kapital som genereras av föräldrarnas nätverk, medlemskap i 

sociala organisationer och vänskapsnät.35 Det sociala kapitalet menar författarna är 

sammanlänkat med de tre tidigare kategorierna det vill säga desto högre utbildningsnivå desto 

godare social kapital. Artikelförfattarna menar att socialt kapital är associerat med en bredare 

uppsättning av strukturella relationer och är därav starkt bundet till klassbakgrund och 

positionen av en individs sociala sfär och genom att komma från en priviligierad bakgrund har 

                                                 
30 Baird, (2012): 490–493.  

31 Lögdlund & Gottzén, 2015: 231. 

32 IBID, 2015: 231. 

33 Behtoui & Neergaard, (2016): 949–950. 

34 IBID, (2016): 954. 

35 IBID, (2016): 947. 



 23 

man möjlighet att utnyttja resursstarka sociala nätverk i den konkurrens som ändå finns bland 

relativt knappa resurser. Å andra sidan menar författarna att de med en mindre priviligierad 

bakgrund kan försöka att behålla sitt sociala kapital genom involvering i föreningslivet, 

gemensamt handlande eller utveckling och bearbetning av kontakter. Klassbakgrund är även 

avgörande i vänskapsmönster, även kön och rasifiering är andra faktorer som påverkar det 

sociala kapitalet. Det är en del av den kritik som finns mot Bourdieu att han har bortsett från 

kön och etnicitet, kritik som bortses från i denna litteraturstudie då kön och etnicitet inte 

undersöks.36 Tydligt är att Behtou och Neergaard har gjort en avgränsning i sin definition av 

SES med användandet av Bourdieu och väljer att delvis använda de tre kategorierna; 

symboliskt, kulturellt och ekonomiskt kapital. Men med till största del fokus på 

familjeaspekterna av socialt kapital. Det kan vara problematiskt på grund av att man väljer att 

inte ta hänsyn till övriga delar av det sociala kapitalet. 

 

Den största skillnaden mellan de olika rapporterna och även de som kan påverka resultaten 

allra mest är skillnaden i hur man definierar SES och vilka faktorer som bör tas hänsyn till när 

man definierar SES. Ring och Svensson väljer att använda sig av en metod som innebär att de 

delar in SES i tre olika kategorier, baserat utifrån deras senaste anställningsform, och 

använder sig då av kategorierna arbetarklass, medelklass och överklass. Den problematik som 

kan uppstå i denna typ av uppdelning är att man bortser från familjens ekonomiska situation, 

utbildningsnivå och uppdelningen riskerar att lätt bli "klumpig". Detta på grund av att 

föräldrarnas utbildningsnivå kan vara högre än deras anställning och föräldrar som eventuellt 

ligger i ett spann mellan olika kategorier blir placerade i en kategori de inte tillhör utifrån 

andra definitioner. Berger & Archer definierade elever med hög eller låg SES utifrån vilken 

skola de går på, där den ena skolan ligger i ett rikt område och har starka resurser och den 

andra skolan ligger i ett område som anses vara fattigare och har svaga resurser. Problematik 

som detta kan innebära är att vissa elever som går på skolan som anses vara fördelaktig 

eventuellt skulle kunna tillhöra samhällsgrupper med låg SES och vice versa. Det görs ingen 

annan definition och det kan eventuellt påverka resultatet. Studien av Katherine Baird utgår 

från informationen som framgår i TIMSS-mätningen där de respondenterna får uppge hur 

många böcker som finns i hemmet. Låg SES definieras då av elever som uppger att de har tio 

böcker eller färre och hög SES anses vara när eleverna uppger att de har fler än tre bokhyllor 

med böcker hemma. Detta sätt att mäta har sin problematik i att det säger mycket lite om 

                                                 
36 Behtoui & Neergaard, (2016): 950. 
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föräldrarnas faktiska socioekonomiska förhållande. Det de däremot visar på är vilka 

akademiska resurser som kan finnas i hemmet och utgår man då från antagande att kompetent 

hjälp och starka resurser är en avgörande faktor för hög eller låg SES är detta sätt att mäta 

säkrare än att exempelvis enbart kolla på senaste anställningsformen eller vilken skola som 

eleverna går i. Eleverna är till synes även mer benägna att svara sanningsenligt på en sådan 

frågeställning. 

 

5.2 Socioekonomisk status och skolresultat  
 

SES och skolresultat är starkt sammankopplat och detta är något som det råder enighet om 

inom forskarkåren. Det finns flera förklaringar till detta, skillnaderna kan förklaras genetiskt 

med att personer med låg SES generellt har lägre IQ. Detta är en förklaring som Ring och 

Svensson diskuterar. Detta påstående är problematiskt då det fördummar stora delar av 

befolkningen och ytterligare cementerar skillnader och reproducerar klassamhället. Skillnaden 

i IQ-nivå menar Ring och Svensson står visserligen för en del av associationen mellan social 

bakgrund och utbildningsnivå, men mer brett accepterade förklaringar som skillnad mellan 

sociala, kulturella och ekonomiska tillgångar i ursprungsfamiljen ses som den mer rimliga 

förklaringen till skillnaderna mellan låg och hög SES i samband med skolresultat. Ring och 

Svensson förklarar att föräldrar med hög SES förväntas kunna ge sina barn en bättre verbal 

träning i unga år men även erbjuda mer kompetent handledning gällande skolarbetet, än vad 

föräldrar med låg SES förväntas kunna göra. Föräldrar med hög SES har även en bättre 

möjlighet att kunna göra rationella och välgrundade beslut i fråga om var de väljer att placera 

sina barn i skola på grund av en starkare resurstillgång, både ekonomiskt och socialt.37  

 

I en studie genomförd i den australiensiska delstaten New South Wales valde forskarna att 

undersöka om och hur akademiska och sociala mål skiljer sig mellan elever från varierande 

socioekonomiska bakgrunder, genom att samla data via frågeformulär på två skolor som var i 

två delar av det socioekonomiska spektrat. Genom detta frågeformulär som delades ut på 

respektive skola kunde man sammanställa data kring hur eleverna ser på skolan och vad de 

har för akademiska mål.38 Resultaten visar på att det finns en skillnad mellan elever med hög 

respektive låg SES i frågan om deras akademiska prestationsmål. Genomgående hade elever 

med hög SES generellt högre poäng på alla skalor som mätte akademiska mål än elever med 

                                                 
37 Ring & Svensson, (2007): 201–213. 

38 Berger & Archer, (2016): 180–182. 
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låg SES. Elever med hög SES hade generellt sett en starkare önskan att behärska de 

akademiska målen och att höja sina kompetensnivåer och rapporterade även ett mer effektivt 

tillvägagångsätt i att göra så än elever med låg SES. De demonstrerade även en önskan att 

kunna visa på sina kunskaper och att kunna överträffa andra akademiskt och hade en önskan 

att undvika att framstå som inkompetenta och mindre kunniga. Det visar sig även att den 

skola som hade övervägande del elever från förhållanden som innebär hög SES även hade 

starkare resurser och att skolan förespråkade att elever skulle vara akademiskt välorienterade. 

Detta påstående stärks av Bairds studie som menar på att resurstillgång är avgörande för 

elevernas prestationer39. I kontrast till skolan med starka resurser står skolan där elever med 

låg SES var överrepresenterade, där är akademiskt behärskande av mindre vikt och eleverna 

ville visserligen även där undvika att verka inkompetenta men på grund av bristande resurser 

och ett negativt inlärningsklimat innebar detta snarare att eleverna tilltar ett socialt avvikande 

beteende i klassrummet för att avleda uppmärksamheten ifrån deras bristande prestation och 

förmåga inom skolan. Studien fann även stöd för att beroende på vilken skola eleverna gick 

på fanns det olika förutsättningar för att nå högre utbildningsnivåer. En kärngrupp vid båda 

skolorna förväntades nå en kandidatexamen inom tio års tid, medan resterande elever vid den 

skola där majoriteten har en låg SES förväntades sysselsättas i icke-akademiska yrken och 

motsvarande grupp elever vid den skola där majoriteten har en hög SES förväntades nå 

avancerade universitetsexamina som doktorsexamen och liknande.40 Det finns alltså tydliga 

paralleller till Ring och Svensson kring hur resursfördelning både bland socioekonomiska 

grupper men även inom skolan är avgörande för hur goda eller mindre goda möjligheterna till 

att klara studierna är och hur starkt kopplat detta är till elevernas betyg. 

 

En studie av Baird försöker förklara vilken inverkan skolans resurser har på elever med låg 

SES genom en analys av 2003 års TIMSS matteresultat mellan åttondeklassare i 19 

industrialiserade länder. TIMSS står för Trend in International Mathematics and Science 

Study och är en internationell studie vars syfte är att mäta fjärde och åttondeklassares 

kunskaper i matematik och naturvetenskap. Näst efter PISA är TIMMS den största 

internationella mätningen för ämneskunskaper. Bairds studie finner att det existerar ett 

prestationsgap mellan elever från låg och hög SES och genom att använda sig av hypotesen 

att detta gap har sin grund i den skillnad mellan olika socioekonomiska gruppers tillgång till 

                                                 
39 Baird, (2012): 484–488. 

40 Berger & Archer, (2016): 187–189. 
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skolor med så kallade fördelaktiga karaktärsdrag. Metoden innebär då att man väljer att mäta 

vilken utsträckning hypotesen stämmer överens med datan.41 Genomsnittet visar att ca 10% 

av eleverna i varje land har låg SES42. Artikelförfattaren visar på att elever med låg SES är 

mer responsiva mot skolans resurser än elever med hög SES. Detta innebär då att om skolan 

är resursfattig kommer elever med låg SES svara negativt på detta och presterade därefter. 

Eftersom de saknar tillräckliga resurstillgångar hemma är skolans resurser avgörande. Elever 

med hög SES har ett större resurskapital hemma, något som överensstämmer med de resultat 

som Ring och Svensson diskuterade. Möjligheter till eget rum, privat dator och kompetent 

hjälp med skolarbete ingår i detta resurskapital. Baird menar också på att om detta är sant 

innebär detta att tidigare bedömningar och undersökningar som är baserade på en 

genomsnittlig effekt av skolans resurser troligtvis underskattar effekten av resurser hos elever 

med låg SES.43 

 

De kulturella, sociala och ekonomiska skillnader mellan olika samhällsgrupper är något som 

Ring och Svensson diskuterar som den största faktorn till skillnader i skolresultat mellan 

socioekonomiska grupper och detta är faktorer som löper som en röd tråd genom 

forskningsresultaten. Berger, Archer, Baird och även Skolinspektionen samt Skolverket 

belyser dessa faktorer som de avgörande i hur skolresultat och betyg ser ut beroende på vilken 

samhällsgrupp eleven tillhör. Resonemanget som Ring och Svensson för kring att föräldrar 

med hög SES förväntas kunna tillgodose barnens kunskapsutveckling i högre grad än 

föräldrar med låg SES via resurstillgångar som kompetent handledning, rationella och 

välgrundade beslut i skolvalet och resurser i hemmet är ett antagande som bör kunna hållas 

för någon form av sanning44. Men det är inte enbart en logisk slutsats att dra, faktumet är att 

detta resonemang går att återfinna i annan forskning. Berger & Archers studie från New South 

Wales visar på att elever med hög SES ofta går i skolor med starkare resurser och har högre 

akademiska prestationsmål, något som korrelerar med Ring och Svensson diskussion kring 

resursfördelning. Trots att Berger och Archer fokuserar på skolornas resurser i förhållande till 

akademiska resultat går det ändå att förutsätta att liknande förhållanden råder i hemmen hos 

de olika socioekonomiska grupperna45. Även Baird belyser faktumet att prestationsgapet 

                                                 
41 Baird, (2012): 484–488.  

42 IBID (2012): 490–493. 

43 IBID, (2012): 499–500.  

44 Ring & Svensson, (2007): 201–213. 

45 Berger & Archer, (2016): 187–189. 
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mellan olika grupper kommer som ett resultat av tillgången eller bristen på tillgång till 

resurser. Det som diskuteras i Bairds studie är bland annat tillgången till skolor med 

"fördelaktiga karaktärsdrag". En definition av vad detta innebär framkommer inte men man 

kan dra slutsatsen att "fördelaktiga karaktärsdrag" handlar om starka resurstillgångar inom 

skolan. Kompetenta lärare, god studiemiljö och god tillgång till materiella resurser som 

datorer och bra läromedel. Även i Bairds diskussion kring hur man definierar SES är 

resurstillgångar en huvudpunkt, närmare bestämt i antalet böcker i hemmet46.  

 

5.3 Genom vilka mekanismer påverkar socioekonomisk bakgrund elevers skolresultat 
 

I detta avsnitt presenteras vilka mekanismer det är i den socioekonomiska bakgrunden som 

påverkar elevens skolresultat. Avsnittet innehåller tre rubriker. I ojämlikheter i skolan 

diskuteras det faktum att elever med låg SES i genomsnitt får lägre betyg jämfört med elever 

med hög SES och varför. Den sociala snedrekryteringen behandlar de problem som uppstår 

när elever med låg SES inte väljer att fullfölja sin skolgång och i avsnittet social klass i 

påverkan till barn behandlas föräldrarnas utbildning och dess effekt på barns 

utbildningsförmåga. 

 

5.3.1 Ojämlikheter i skolan 

 

Läraryrket idag består till en relativt stor del av att tolka kriterier, skapa lärandemöjligheter 

och bedöma, sätta betyg samt särskilja elever som klarar kunskapsmålen och de elever som 

inte klarar dessa. Varför vissa elever inte klarar kunskapsmålen kan till stor del bero på 

elevernas socioekonomiska bakgrund. Jobér lyfter fram två hypoteser. Den första är att elever 

på grund av sin socioekonomiska bakgrund inte har likartade chanser att nå ett visst betyg 

eller uppnå betyget som eleven själv satt upp. Den andra hypotesen är att själva betyget 

kommer att ha olika innebörd för eleverna, då efter vilken socioekonomisk bakgrund som 

eleven har med sig.47 I ett allt mer heterogent samhälle utmanas dagens skolor vardagligen av 

detta dilemma. Tallberg med flera kritiserar den tidigare svenska förskole- och skolhistorian 

som varit tydligt präglad av köns- och klasstrukturer.48  

 

                                                 
46 Baird, (2012): 490–493. 

47 Jobér, 2015: 16. 

48 Tallberg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002: 33–35. 
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Själva grunden för ojämlikheter i skolan ligger inte i betygsättningen och bedömningen, 

ojämlikheterna ligger istället i att elever med låg socioekonomisk bakgrund i genomsnitt får 

lägre betyg i jämförelse med vad elever med hög SES får. I sin tur leder detta till att elever 

som kommer från låg SES inte får liknande förutsättningar för vidare studier. Detta är en typ 

av ojämlikhet som finns i dagens skolor och en annan typ är de olika konsekvenser elevers 

betyg får beroende på föräldrarnas sociala, ekonomiska och kulturella kapital. För en elev 

som kommer från en hög SES och visar upp ett relativt dåligt betyg finns då större 

möjligheter att justera dessa på grund familjens sociala kapital och resurstillgång. Om en elev 

med låg SES visar upp dåliga betyg finns förmodligen inte likvärdiga möjligheter att justera 

dessa vilket i sin tur kan vara avgörande för vilka förutsättningar denne elev får i framtiden.49 

Britt Hallerdt påvisar även detta med sin analys av tidigare forskning. Hallerdt drog i sin 

analys slutsatsen att medelmåttiga eller låga betyg inte satte stopp för fortsatta studier om 

eleven i fråga komma från ett hem med hög SES. I dessa familjer fanns andra möjligheter att 

nå dit eleven ville. Med andra ord, med en högre socioekonomisk bakgrund blir lägre betyg 

inte lika avgörande.50 Liknande resultat visar Anna Sandells studie som klargör att 

socioekonomiska bakgrunden inte bara får konsekvenser om eleverna läser vidare utan också 

vad eleverna väljer. Sandell redogör i sin studie om hur högstadieelever tänker när de ska 

välja gymnasieutbildning. Enligt Sandells forskning finns det elever från lägre sociala klasser 

i gymnasieskolans alla program, eleverna från lägre SES är mer utspridda än elever från högre 

sociala klasser. Elever med högre SES väljer i större utsträckning gymnasieprogram som i 

framtiden kan leda vidare till studier vid högskolan eller universitet. 51  

 

Föräldrar med låg SES väljer i större utsträckning att placera sina barn på en skola som ligger 

närmare hemmet, utan att kunna väga in skolans resurser eller rykte eftersom man eventuellt 

saknar de ekonomiska tillgångarna som krävs för att kunna sända iväg elever till andra skolor, 

lokalt eller nationellt. Föräldrar med hög SES förväntas även att kunna erbjuda resurser i 

hemmet för att stärka barnets akademiska förmågor och underlätta skolgången, genom 
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materiella ting som ett eget rum och egen dator, något återigen föräldrar med låg SES inte 

förväntas kunna ha de ekonomiska resurserna för att erbjuda.52  

 

PISA- studien som publicerades år 2000 visar att likvärdigheten och de genomsnittliga 

resultaten i Sverige sjunkit. Den största delen av skillnaderna beror på att differensen mellan 

hög- och lågpresterande elever ökat men också att resultaten och skillnaderna mellan skolorna 

i Sverige ökat. Dock visar inte PISA- rapporterna en djupare undersökning om varför 

elevernas prestationer sjunkit.53 PISA står för Programme for International Student 

Assessment, och är en kunskapsmätning som går ut på att utvärdera femtonåriga elever i olika 

länder. Dessa mätningar sker i ämnena matematik, naturkunskap, läsförståelse och 

problemlösning.   

 

Skolverket lyfter fram faktorer som påverkat att Sveriges PISA-resultat sjunkit. En faktor var 

när decentraliseringen av skolan skedde under 1990-talet. Kommunerna tog då huvudansvaret 

för skolorna istället för staten vilket ledde till att kommunerna hade ansvaret för hur mycket 

pengar som skulle gå till skolorna. 54 En annan faktor som påverkat resultaten i Sverige är det 

fria skolvalet som också det kom på 1990-talet. Det innebär att varje elev hade rätt att välja 

vilken skola den skulle gå på. Syftet från början med detta var att minska 

boendesegregationen och skillnaderna mellan skolor. Istället ledde det fria skolvalet till att i 

storstäderna har en ökad ägarkoncentration och marknadsföringen ökat vilket i sig har 

inneburit att segregation har ökat. 55 

 

5.3.2 Social snedrekrytering  

 

Sociologen Robert Eriksson undersöker begreppet social snedrekrytering. Erikssons 

begreppsförklaring utgår från att det är relativt vanligt att barn och ungdomar som har 

föräldrar med någon form av eftergymnasial utbildning gör sina föräldrar sällskap och 

studerar vidare efter gymnasietiden. Ett problem med social snedrekrytering är att elever som 

kommer från låg socioekonomisk bakgrund löper större risk att hoppa av skolan för att istället 
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arbeta och bidra till den ekonomiska försörjningen inom familjen. Det andra problemet med 

social snedrekrytering som kan uppstå är när barn och ungdomar från olika samhällsklasser 

uppfostras på avskilda platser. Enligt Erikssons teori kan detta leda till att 

klassmotsättningarna i samhället då ökar.56 Eriksson och Jonsson menar på att om vi i dagens 

samhälle skulle mäta om social snedrekrytering förekommer behövs då mått på 

uppväxtfamiljens klasstillhörighet och varje individs utbildning. Dessa två faktorer bör då 

mätas mot varandra. Resultatet av en sådan undersökning skulle troligtvis påvisa att det finns 

en social snedrekrytering. Barn till föräldrar med hög SES skulle då besitta mer utbildning än 

andra. Barn till föräldrar med låg SES skulle i denna undersökning besitta relativt lite 

utbildning. Eriksson och Jonsson menar att problematiken med social snedrekrytering är att se 

över tid hur den minskar eller ökar och om den skiljer sig mellan länder, snarare än att det är 

problematiskt att mäta den.57 

 

5.3.3 Social klass i relation till barn 

 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu menar på att den klassen man tillhör inte går att 

beskrivas med hänsyn till kön, ålder eller etnicitet men inte heller vilken inkomst eller 

utbildningsnivå man besitter. Bourdieu hävdar istället att social klass handlar om vilket 

nätverk av relationer man har samt en individs habitus som innebär hur elevens bakgrund och 

erfarenhet värderas. Ett sådant nätverk menar Anna Jobér skulle kunna vara ett klassrum eller 

i en skolmiljö. För att se detta i praktiken går det att studera välutbildade invandrare som 

kommit till Sverige. I hemlandet har ofta dessa människor hög status men när de anländer till 

Sverige hamnar de i en helt annan situation. Ofrivilligt flyttas dessa människor därför ned i 

klasstegen utan att själva kunna påverka det menar Jobér, på grund av att det ofta tar lång tid 

att komma in på arbetsmarknaden och att det finns en överhängande risk att deras 

kvalifikationer i hemlandet inte gäller i Sverige. Vidare så är bostadsbristen ett problem och 

ofta så hamnar dessa människor i socialt utsatta områden.58 Detta påverkar således deras barn 

i och med att barnen blir kategoriserade i en lägre SES på grund av att föräldrarnas inkomst 

minskar och de bor i dessa socialt utsatta områden vilket de inte var vana vid i hemlandet 

vilket i slutändan påverkar barnens skolgång då de skolor som finns i dessa områden med 

                                                 
56 Jobér, 2015: 18. 

57 Erikson & Jonsson, 1993: 36. 

58 Jobér, 2015: 32. 



 31 

största sannolikhet är resurssvaga. Detta exempel är en tydlig visualisering av hur dessa 

mekanismer kan verka.  

 

Tallberg, Rubinstein och Hägerström belyser problematiken ur ett tidsperspektiv där de menar 

på att barn från arbetarklassen har ett kortare perspektiv på sin framtid än övriga elever. Barn 

från arbetarklassen hade även lägre ambitioner och vågade inte planera sin framtid utefter sina 

betyg. Istället planerade dessa barn och elever för de nära relationerna och släkten, vilket 

gjorde att de sökte en snabb väg ut till vuxenlivet och även till arbetslivet istället för vidare 

studier. Medelklasseleverna kunde istället planera sin framtid långt i förväg, dessa elever sköt 

på sina behov och önskningar. Det ovan nämnda leder till att arbetsklassungdomarna väljer i 

större grad att söka sig till praktiska arbeten och utbildningar medans ungdomar från ett högre 

socialt skikt i högre grad väljer de teoretiska utbildningarna.59 

 

En eventuell förklaring till ovanstående fenomen diskuteras bland annat i artikeln ”Children´s 

school achievement and parental work: An analysis for Sweden”. Undersökning av 70 000 

elever från gymnasieskolan år 1994 med data från SCB samt socioekonomiska egenskaper 

från 1990 års folkräkning undersöker förhållandet mellan föräldrars marknadsvärde i Sverige 

och deras barns pedagogiska prestationer i skolan genom att använda sig av Grade Point 

Avergage (GPA), som är ett verktyg för att räkna ut sitt medelvärdsbetyg60. Genom dessa 

förhållanden har författarna undersökt hur forskare inom samhällskunskap de senaste 20 åren 

försökt hitta förklaringar till varför vissa barn lyckas men andra inte. Forskningen har 

generellt ett antal teorier och hypoteser om föräldraegenskap och dess inverkan på barns 

framgång. En av hypoteserna som fått stor uppmärksamhet i tidigare forskning är den 

”arbetande moderhypotesen” då arbetskraftsdeltagandet av mödrar sägs ha två effekter. Den 

första effekten är om modern arbetar och bidrar till familjeinkomsten kan det då ha en positiv 

effekt på barnets framtida framgång. Samtidigt kan moderns frånvaro hemma ha en negativ 

inverkan på barnens utveckling.  En av anledningarna till att det är intressant att göra denna 

typ av forskning med hjälp av svenska data är att Sverige sedan mitten av 1960-talet har haft 

ett omfattande barnomsorgssystem som har uppmuntrat kvinnor att arbeta. Samma studier har 

inte inkluderat uppgifter om fädernas arbetande, bland studierna som har haft ett fokus på 

skolprestationer har uppmärksamheten varit på olika SES faktorer och föräldraegenskaper. I 
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dessa studier har föräldrarnas inkomst generellt visat sig ha en stark positiv effekt. 

Föräldrarnas utbildning och yrkesutbildning har också visat sig ha en positiv och betydande 

effekt på barnens utbildningsförmåga. Moderns utbildningsnivå har visat sig vara starkare 

korrelerad med barnets skolprestationer än vad faders utbildningsnivå har. Förklaringen till 

detta är att mödrar brukar spendera mer tid med sina barn kontra fadern. Om barn växer upp i 

ett enförälders hushåll verkar det ha negativ påverkan på resultaten. Socioekonomisk 

bakgrund är inte den enda mekanismen som påverkar barns pedagogiska prestationer. Andra 

faktorer påverkar som antalet elever i varje klass och antalet lärare. Barnrelaterade faktorer 

som i senare tid kan påverka barn och ungdomars betyg är kön, etnicitet och huruvida barnet 

har upplevt skilsmässa. Dessutom ingår en variabel som pekar på att barn till föräldrar som är 

födda utomlands kan möta svårigheter i och med att svenskan förmodligen inte är deras 

modersmål. Genom detta kan föräldrarna påverka betyget, dels genom att föräldrarna kan ha 

svårare att hjälpa sina barn med läxor på grund av okunskap kring skolsystemet eller 

språkproblem. Det kan bli ännu mer uppenbart om barnet själv är född utomlands, helt enkelt 

för att föräldrarna varit i Sverige under en relativt kort tidsperiod.61 

 

5.4 Hur skolor och lärare kan förbättra förutsättningarna för elever med låg SES 
 

I skolans värld är läraren generellt den som sätter villkoren för den sociala spelplanen. Genom 

attityder, förhållningssätt och undervisning är läraren den som är ansvarig för alla elevers 

utveckling och det är även lärarens ansvar att jobba kompensatoriskt för att minimera 

påverkan av SES hos elever. I detta avsnitt kommer vi diskutera hur lärare och skolor kan 

jobba för detta. 

 

5.4.1 Vad säger läroplanen om förståelse och medmänsklighet? 

 

Läroplanen understryker att skolan ska verka för att alla inom skolan ska visa aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för den gemensamma miljön. Vikt ligger i att varje 

individs frihet, integritet och okränkbarhet skall genomsyra verksamheten. Skolan skall även 

förmedla en solidaritet med svaga och utsatta. Ingen individ inom skolväsendet ska utsättas 

för någon typ av diskriminering gällande kön, etnisk tillhörighet, religion, annan 

                                                 
61 Norberg- Schönfeldt, (2008): 1–8.  
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trosuppfattning och oavsett vilken klasstillhörighet någon har ska en likvärdig behandling och 

undervisning ske.62  

 

5.4.2 Hur kan lärare arbeta för att motarbeta klasskillnader?  

 

Skolorna i Sverige står inför ett stort uppdrag, att motarbeta klasskillnader i skolan. Hur 

skolorna kan göra detta har Jobér lyft fram flertalet idéer om. Genom att motarbeta 

indelningen och kategoriseringen av människor i klassrummet har varje lärare kommit en bit 

på vägen. Extra problematiskt blir det om man kopplar elevernas socioekonomiska bakgrund 

till framtidsperspektiv och elevernas möjligheter i livet. Som lärare är det av vikt att aldrig 

hänvisa elevernas socioekonomiska bakgrund till ödet. Till stor del har elevernas bakgrund 

blivit medfött och inget de kunnat påverka. Om en elev i en klass tillhör en viss social klass 

ger det inte per automatik ett sämre utgångsläge eller lägre betyg. Jan Einarsson menar på att 

det är dags att bryta den förbjudna linjen om att prata om social klass och elever. Einarsson 

menar också på att det är värre om läraren undviker elevers socioekonomiska bakgrund. 

Istället är det för många elever mer accepterat och uppskattat om läraren är intresserad och 

bryr sig om elevernas socioekonomiska bakgrund men också att fostra demokratiska 

medborgare och genom detta känna till andras bakgrund och förutsättningar utan att 

nedvärdera andra. Det är av vikt enligt Einarsson att känna till elevers socioekonomiska 

bakgrund då den har att gör med hur vi bemöter elever, talar till dem, uppgifter i skolan som 

kan vara lämpliga samt vilka böcker som kan vara av intresse.63 

 

Lärare har det yttersta ansvaret att motarbeta klasskillnader på bästa möjliga sätt. 

Skolinspektionen menar att en intresserad lärare kan vara en stark bidragande faktor till att 

elever vågar öppna upp sina känslor och berätta om sin problematik i hemmet. Det går även 

att arbeta med klasskillnader i undervisningsmiljön men detta behöver inte göras om den 

specifika skolans klasskillnader utan istället kanske länets eller nationens. Vidare menar de att 

det bästa sättet att kompensera för låg SES är att det finns kompetenta lärare inom 

ämnesdidaktik snarare än ämneskompetens.64  

 

                                                 
62 Skolverket, 2011: 2. 

63 Einarsson, Jan. Jag hatar ordet priviligierad. Om att rota i elevers sociala bakgrund. Utbildning & Demokrati: 

Tidskrift för Didaktisk och Utbildningspolitik. vol. 2, (2015): 47–62. 

64 Skolinspektionen, 2010: 10–11. 
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5.4.3 Skolans möjligheter att förändra 

 

Att skolan skall vara en trygg och säker plats som gynnar elevers inlärningsförmåga är något 

som är självklart och likaså att skolan skall vara jämlik. Trots detta pekar resultaten som 

redovisats ovan att jämlikheten och den jämlika undervisningen kanske inte är jämlik, trots 

allt. Det finns en tydlig problematik med att barn med lägre SES missgynnas i skolsystemet 

och förutsättningarna för att de ska klara skolan med goda betyg är sämre gentemot de 

eleverna med hög SES. Vad kan då skolan och lärare göra för att ge så goda förutsättningar 

som möjligt? Brodin anser att skolan är ansvarig för elevers välmående och i detta ansvar 

ligger även ett ansvar för elevens inlärning. Lärare är ofta en förebild gentemot elever och har 

en stor makt och genom sitt förhållningssätt i klassrummet har läraren en möjlighet i att kunna 

påverka dels elevers attityder men även deras förhållningssätt. Kommer en elev från ett 

studieovant hem ligger mycket ansvar på lärare och övrig skolpersonal att agera professionellt 

utifrån sin yrkesroll och i den yrkesrollen ingår det att skapa en studiemotiverande skolmiljö. 

Brodin menar på det att som lärare är det av vikt att aktivt visa elever att de är accepterade för 

vilka de är och lyfta deras positiva egenskaper, för att göra skolan till en trygg miljö. Detta 

gäller oavsett vilka socioekonomiska förhållanden som råder hos eleven, men det är 

framförallt av vikt att göra detta för elever som har ett svagt socialt kapital och generellt sett 

får lite till ingen bekräftelse för sina studieresultat hos klasskamrater eller föräldrar.65 Detta 

bekräftas av Jobér som även hon menar på att om en elev med låg SES visar upp ett gott 

betyg hemma inte får samma uppskattning som en elev med hög SES som visar upp ett gott 

betyg66. Att vara uppmärksam på barn och elevers reaktioner kring problematik som uppstår 

och att agera på dessa reaktioner kan hjälpa att styra och motivera elever.67 Att skapa en trygg 

miljö hos elever är inte ett enbart ett moraliskt ställningstagande och ansvar utan även ett 

lagstadgat sådant, åtminstone när man diskuterar den svenska skolan. SFS 2006:67 slår fast 

att skolan men även kommunen har ansvaret att skapa inkluderande miljöer för elever och 

unga så att de känner en trygghet och upplever en likvärdig behandling68. Elever med låg SES 

i hemmet får sällan tillräckligt god hjälp med bland annat hemläxor och kan ofta framstå som 

slarviga och ointresserade av skoluppgifter och räds även då för att be om hjälp. Detta kan 

även ta sig i uttryck som tidigare nämnt i Berger och Archers artikel där eleverna tar till 

                                                 
65 Brodin, (2009): 185–186. 

66 Jobér, 2015: 16. 

67 Brodin, (2009): 185–186. 

68 SFS 2006:67. Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 
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antisociala former för att dölja eventuellt okunskap69. En allt större del elever i Sverige klarar 

ej kunskapskraven för godkända betyg under högstadiet och konsekvensen blir då naturligt att 

detta hämmar gymnasieutbildning och möjligheter till att få större valfrihet i framtida 

yrkesval. Ett avståndstagande kan då ske gentemot skolan då en känsla av att inte kunna 

påverka sin egen situation uppstår menar Brodin.70 Det förefaller vara på det sättet att en 

professionell yrkeskår som har möjligheter och kunskaper att skapa en trygg och inkluderande 

miljö i kombination med att skolor får likvärdiga resurser kan förändra möjligheterna till den 

socioekonomiska statusens påverkan på elever skolresultat och därmed även eventuellt 

förbättra resultat i internationella mätningar. Att på detta sätt minska SES påverkan på 

skolresultat kan ses som gynnsamt. 

Genom att påverka elevers attityder och förhållningssätt har läraren möjlighet att kompensera 

för den socioekonomiska statusen. Det problematiska i Brodins analys av skolans möjligheter 

att kompensera fullt för elever med låg SES är diskussionen kring att uppmärksamma dessa 

elever extra mycket. Att uppmärksamma elever i klassrummet för att bygga deras motivation 

är något som är allmänt vedertaget och att acceptera elever för vilka de är samt att lyfta fram 

deras positiva egenskaper för att på så sätt skapa en trygg skolmiljö är svårt att ifrågasätta. 

Dock kan det eventuellt ifrågasättas om detta är viktigare hos elever med låg SES än hos 

elever med hög SES, för det förutsätter att elever med låg SES generellt sett kommer från 

sämre hemförhållanden och inte får den uppmärksamhet de behöver hemma. Detta antagande 

är problematiskt då det ställer grupperna mot varandra, familjer med låg SES bryr sig 

betydligt mindre om sina barn än familjer med hög SES. Detta finns det naturligtvis inga 

belägg för och är ett påstående som är problematiskt då man underminerar föräldrarnas 

kompetens att vara goda föräldrar enbart baserat utifrån deras SES.  

Skolornas elevsammansättning utvecklas enligt Skolinspektionens rapport från 2010 till att bli 

allt mer homogen vilket innebär att skolsegregationen ökar och skillnader i resultat mellan 

skolor även de ökar. Detta samtidigt som effekten av socioekonomisk bakgrund i förhållande 

till skolresultat såg en stark ökning mellan åren 1991 och 2001. Detta kan ses som en följd av 

en ökad segregering i samhället och att elever med bättre förutsättningar samlas på vissa 

skolor. Föräldrarnas utbildningsnivå är den starkast bidragande orsaken till att påverka 

elevernas betyg visar Skolverket och de elever som har föräldrar som enbart slutfört 

grundskolan har det genomsnittliga meritvärdet sjunkit sedan 2007 samtidigt som det 

                                                 
69 Berger & Archer, (2016): 187–189. 

70 Brodin, (2009):187–188. 



 36 

omvända gäller för elever med föräldrar som har en hög utbildningsnivå. Skolorna har blivit 

sämre på att genomföra sitt kompensatoriska uppdrag, en av skolans viktigaste uppdrag. Detta 

innebär att de inte längre klarar av att ge en likvärdig utbildning samt att kompensera för 

elevernas olika förutsättningar i den grad som de tidigare har kunnat göra. Vidare menar 

Skolinspektionen att andra faktorer som lärarens förväntningar på elever och elevernas 

kamraters prestationsnivå spelar in i hur väl eleven klarar skolan och når kunskapskraven för 

godkänt. Även resursfördelningen är av vikt och det visar sig att resursfördelningen mellan 

svenska skolor skiljer sig mycket från kommun till kommun. Som tidigare diskuterats är 

skolans tillgång till resurser bland de mest effektiva verktygen som skolan har för att kunna 

kompensera för låg SES. Resurser och undervisningens genomförande är starkt 

sammankopplade, men även goda ämnesdidaktiska kunskaper spelar en stor roll.71För att 

kunna förmå elever att utvecklas och för att kunna förmå dem att uppnå goda resultat krävs 

det av den undervisande lärare samt skolan att genomföra undervisningen på ett sådant sätt att 

det skapar motivation och intresse att faktiskt utveckla sin egen kunskap. Elever bör ges 

möjligheten att kunna få diskutera och reflektera med sina kamrater under lektioner och som 

lärare bör man ha höga förväntningar på eleverna. Att som lärare ha låga förväntningar på en 

elev kommer innebära att eleven knappast blir motiverad till att prestera bättre om denne 

känner att ingen förväntar sig det. Att anpassa undervisning efter behov och förutsättningar 

och att lägga upp undervisning och utföra den på ett så effektivt sätt som möjligt är avgörande 

för elevernas möjlighet till kunskapsutveckling. Skolinspektionen menar på att detta i 

kombination med att rektor fullföljer sitt pedagogiska uppdrag på ett gott sätt kan leda till att 

minska socioekonomiska faktorers betydelse för elevens betyg och resultat. Den anpassning 

som Skolinspektionen menar är viktig menar de även på att skolorna inte klarar av att göra. I 

sin årsrapport från 2009 framgår det att många elever inte får den utbildning de har rätt till på 

grund av att den inte anpassas till varje elevs behov och förutsättningar och lektionerna utgår 

inte ifrån de kursplaner och läroplaner som de bör göra. Undervisning i vissa skolor hamnar 

kring någon form av medelnivå, utan hänsyn till elevens intressen eller förutsättningar vilket 

drabbar framförallt elever i två delar av spektrat; de som verkligen behöver hjälp och stöd 

samt de elever som behöver större utmaningar för att kunna utvecklas så långt som möjligt. 

Detta i kombination med att Skolverket även menar på det att flertalet rektorer på många 
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skolor inte har den kompetens som krävs för arbetet i skolan och inte klarar av arbetet som 

pedagogiska ledare gör att risken för att elever med svårigheter inte klarar kraven ökar.72 

  

                                                 
72 Skolinspektionen, 2010: 11–12. 
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6. Diskussion  
 

Den gemensamma nämnaren för den litteratur som presenterats i denna studie är föga 

förvånande att det råder en överenstämmelse kring att låg SES allt som oftast innebär lägre 

resultat och betyg hos elever i skolan. Det finns stora likheter och vissa skillnader i de 

forskningsresultat som presenterats och analyserats. I detta avsnitt kommer vi diskutera 

litteraturstudiens resultat. 

 

Resurstillgången hos föräldrarna och eleverna är en stark bidragande faktor om inte den 

starkaste som påverkar elevernas resultat. En god tillgång till sociala, ekonomiska. kulturella 

kapital, symboliskt kapital och resurser gör att förutsättningarna för att klara skolgången ökar 

markant. Detta anser vi vara problematiskt, att föräldrarnas resurstillgångar är så pass 

avgörande faktor till om barnen lyckas eller inte i skolan. Brodin svarar på vad skolan kan 

göra åt detta problem och menar att skolan har störst möjlighet att kompensera för den 

socioekonomiska bakgrunden genom kompetenta lärare. Att skapa en trygg och säker plats 

för att gynna elevers inlärningsförmåga och vidmakthålla skolans jämlikhet samt att skolan 

bör ha möjligheten att påverka elevens habitus kan vara en framgångsfaktor när det gäller det 

kompensatoriska uppdraget. Skolan har som vi nämnt i resultatdelen ett lagstadgat ansvar för 

elevers välmående och inlärning och lärare är de som har makten i klassrummet och bör 

använda den på ett ansvarsfullt och kompetent sätt. Även Skolinspektionen menar att det mest 

effektiva verktyget en skola har för att kompensera för låg SES är kompetenta lärare och 

menar på det att ämnesdidaktisk kompetens är betydligt viktigare än ämneskompetens. 

Resurser och hur undervisningen genomförs spelar en avgörande roll, men på grund av att 

olika skolor har olika tillgång till materiella resurser spelar lärarens kompetens en större roll. 

Att anpassa undervisningen efter behov, att ha höga förväntningar på eleven och att vara 

effektiv i undervisningen är alla aspekter som är av vikt73. Detta är alla faktorer som skolan 

kan påverka för att kunna påverka och kompensera för elevernas SES.  

 

Vi anser att det finns en viss problematik utifrån Jobérs hypoteser och ”en skola för alla” som 

idag ska råda inte riktigt når ut, skolan ska kunna hantera elever med låg SES och skapa bra 

läromiljöer och inte påverkas av hemmet i större utsträckning. Att betygen får olika innebörd 

utifrån vilken SES eleverna har är problematiskt utifrån att det kan fungera 
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motivationshämnande för elever från studieovana hem, likaså om två elever visar upp betyg 

för familjen kommer detta ge olika konsekvenser för framtiden. Sverige ska vara ett jämlikt 

land men utifrån detta perspektiv är det inte så, dock tycker vi det är svårhanterligt att som 

lärare påverka elever med låg SES. Erfarenheterna eleverna får med sig hemifrån tas oftast 

med till skolan.  

 

Artiklarna av Ring och Svensson, Behtou och Neergard, Norberg-Schönfeldt, Baird och 

Berger och Archer har alla olika definitioner utav SES, definitioner som passar in i de 

enskilda artiklarnas undersökningar. Problematiken som vi ser kan finnas hos varje enskild 

artikel och som är ett problem överlag är att det saknas en överskådlig och enstämmig bild av 

hur man bör definiera SES. Detta är problematiskt utifrån det faktum att skulle man försöka 

återskapa artiklarnas resultat men då mäter med andra variabler så finns det en överhängande 

risk att resultaten inte blir densamma. Själva grunden i resultaten är visserligen densamma, att 

SES påverkar elevers betyg och resultat, skillnaderna ligger vilka mekanismer som det läggs 

störst vikt vid. Vi ser att det finns ett behov över att skapa en gemensam definition av SES. 

Detta skulle kunna utgå från Bourdieus teorier om det sociala kapitalet men är ej nödvändigt. 

Fördelen med det i så fall är att det finns en tydlig teori att utgå ifrån, nackdelen är att 

mätningarna kan bli väldigt omfattande. 

 

Vidare tror vi liksom skolverket att decentraliseringen var en stark bidragande faktor till 

varför skolresultaten sjönk. Kommunerna fick ett ansvar som de inte klarade av samt att 

resursfördelningen är ojämn då rika kommuner har bättre möjligheter att påverka och 

förbättra skolornas resurser samtidigt som kommuner med ekonomiska problem istället väljer 

att skära ner på skolans tillgångar. Likaså när det fria skolvalet implementerades, vilket gjorde 

möjligheten större att gå med vinst och ägarna lockade många elever till sina skolor. Den 

slutsats vi drar kring social snedrekrytering är att detta är en stark bidragande faktor till att 

samhällsklyftorna i samhället ökar. Vissa barn har egentligen inga andra val än att hoppa av 

skolan för att hjälpa till med det ekonomiska i hemmet. Detta gör som sagt att 

samhällsklyftorna ökar samt att den sociala snedrekryteringen går i arv.  
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7.Slutsatser och vidare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra slutsatser kring vår litteraturstudie och presentera 

eventuell vidare forskning.  

 

7.1 Slutsatser 

 

Utifrån den forskning som har presenterats i denna litteraturstudie kan vi utan några större 

frågetecken dra slutsatsen att SES i allra högsta grad påverkar elevernas betyg och resultat, 

något som bekräftar de tankar som fanns i inledningen av denna litteraturstudie. Studien i 

fråga visar också på att det finns flera olika faktorer i SES som påverkar en elevs skolresultat 

men att det till allra största del handlar om resurstillgångar och hur skillnaderna i det sociala, 

kulturella, ekonomiska och symboliska kapitalet ser ut. Kortfattat är det att ju mer 

välutbildade föräldrar, desto större resurstillgångar har de utifrån alla fyra kapitalkategorier 

och desto större är sannolikheten att barnen har högre betyg i jämförelse med barn till 

lågutbildade föräldrar. Exempel på hur resurstillgången är avgörande går bland annat att se i 

de två hypoteser Jobér diskuterar. Betygen har olika innebörd beroende på vilken 

socioekonomisk bakgrund eleven har med sig och beroende på vilken SES eleven har så har 

denne mer eller mindre svårt att nå de mål de själva har satt upp. Fenomenet kring betygens 

olika innebörd innebär då, som tidigare nämnt, att om en elev med hög SES visar upp ett 

sämre betyg hemma så finns större möjligheter att korrigera detta än om en elev med låg SES 

visar upp ett sämre betyg hemma. Andra exempel på hur de olika resurserna spelar in i 

elevernas skolgång är det som Ring och Svensson diskuterar kring det att föräldrar med hög 

SES kan göra ett mer kvalificerat skolval än föräldrar med låg SES och på grund av detta kan 

välja skolor med bättre förutsättningar än de som eventuellt finns i det geografiska 

närområdet. Detta kommer som en direkt konsekvens av det fria skolvalet och 

decentraliseringen av skolan. Tallbergs studie visar vidare på att tidsperspektivet skiljer sig 

från de olika samhällsklasserna där elever med låg SES har ett kortare perspektiv på sina 

studier och löper en större risk att hoppa av i förtid samt inte planerar sin framtid utefter sina 

betyg. Vidare står det också klart att skolor idag, framförallt i Sverige, inte jobbar tillräckligt 

mycket eller inte har tillräckliga resurser och kompetenser för att kunna kompensera för 

skillnader i SES hos olika elever, vilket ytterligare försämrar möjligheterna för elever med låg 

SES att klara nivån för godkända betyg. Det finns stora förbättringsmöjligheter hos skolorna 

men detta förutsätter att de får mer kapital, resurser och kompetent personal för att kunna 
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motverka dessa skillnader. För att detta ska ske behövs det politiska incitament och beslut för 

att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Sådana beslut skulle kunna innebära 

exempelvis ett förstatligande av skolan för att få en jämn ekonomisk resursfördelning, högre 

lärarlöner för att locka fler kompetenta individer till att söka sig till läraryrket och fler 

yrkeskategorier inom skolan för att kunna anställa mer personal. 

 

Vad får då resultaten i denna litteraturstudie för konsekvens, eller snarare vad är den tänkta 

konsekvensen av detta? Målet är att väcka en medvetenhet om hur SES påverkar elevers 

betyg och resultat och varför det gör de. En sådan medvetenhet borde rimligtvis bidra till att 

lärare och annan skolpersonal förstår konsekvenserna av SES och dess betydelse för framtida 

elevgrupper. Tanken är att genom att arbeta aktivt med kompensatoriska metoder att minska 

den totala påverkan som SES har och idealet vore att SES i framtiden inte längre är relevant 

för elevernas prestationer. I Sverige strävar man efter att ha en jämlik utbildning och om man 

låter saker som elevens bakgrund påverka undervisningen och de krav som ställs på eleverna 

är undervisningen knappast jämlik längre.  

 

7.2 Vidare forskning 

 

Vidare forskning skulle behövas kring hur man kan förbättra och förstärka det 

kompensatoriska uppdraget som den svenska skolan har för att kunna ta fram vetenskapligt 

grundade förslag på hur skolorna kan förbättra sig i hanteringen och bemötandet av elever 

med låg SES. Ytterligare forskning som specificerar sig på majoriteten av de mätmetoder för 

SES skulle behövas för att kunna ge en sådan rättvis bild som möjligt av SES påverkan på 

skolresultat och skulle enbart gynna den vetenskapliga diskursen kring ämnet. En sådan 

forskningsstudie är visserligen ett enormt projekt och att undersöka föräldrarnas 

anställningsform, ekonomi, utbildningsnivå, akademisk kompetens, akademiska resurser, 

kulturella resurser och så vidare är relativt tidsödande, men vi ser detta som nödvändigt för att 

kunna visa hela bilden, samt att man enbart fokuserar på SES aspekten utifrån detta snarare än 

att ta in andra variabler som hälsa eller kriminalitet. 
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